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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

Secretaria da Fazenda 
Diretoria de Gestão de Recursos 
 

* Republicação de retificação da LEI N.º 4.727, DE 31 DE MAIO DE 2022, publicada no Diário 

Oficial dos Municípios - DOM/SC, na data de 10 de junho de 2022, em virtude de ter constado 

desconformidade com o texto aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores. 

 

 

LEI N.º 4.727, DE 31 DE MAIO DE 2022. 

 

Cria e normatiza o sistema de 

estacionamento rotativo social controlado e 

pago no Município de Içara e dá outras 

providências. 

 

Eu, DALVANIA CARDOSO, Prefeita Municipal de Içara,  

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a presente lei: 

 

Art. 1.º Ficam criadas as áreas de Estacionamento Rotativo Social para veículos e 

motocicletas nas seguintes ruas do município de Içara: 

a) Rua Coronel Marcos Rovaris, trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Procópio 

Lima; 

b) Rua Henrique Lage, trecho entre a Rua Anita Garibaldi e a Rua Procópio Lima; 

c) Rua Anita Garibaldi, trecho entre a Rua Henrique Lage e a Rua Altamiro Guimarães;  

d) Rua João Lodetti, trecho entre a Rua Amaro Mauricio Cardoso e a Rua Coronel 

Marcos Rovaris; 

e) Rua Duque de Caxias, trecho entre a Rua Coronel Marcos Rovaris e a Rua Altamiro 

Guimarães); 

f) Rua Ipiranga, trecho entre a Rua Henrique Lage e a Rua Vitória;  

g) Rua Altamiro Guimarães, trecho entre a Rua Ipiranga e a Rua Sete de Setembro. 

§1.º A implantação do Sistema de Estacionamento Rotativo Social não está obrigada a 

atender todo o perímetro fixado neste artigo, ficando condicionada à necessidade e peculiaridade 

do sistema. 

 §2.º As áreas de Estacionamento Rotativo Social poderão ser ampliadas ou reduzidas 

por meio de Decreto Executivo.”  

 

Art. 2.º O Estacionamento Rotativo Social, exceto nos feriados, funcionará nos 

seguintes dias e horários:  

I - de segunda-feira a sexta-feira, no período compreendido das 08h às18h; 

II - nos sábados, no período compreendido das 8h às 13h. 

§ 1.º O horário de funcionamento do estacionamento rotativo poderá ser modificado por 

decreto, atendendo as necessidades e peculiaridades do sistema, desde que respeite os limites de 

início e término fixados na lei.  

§ 2.º Excepcionalmente poderá ser autorizada a ampliação, redução ou suspensão dos 

horários de funcionamento, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, em decorrência de 

datas ou eventos com grande fluxo de veículos na área de abrangência, mediante prévia e ampla 

divulgação.”  

 

Art. 3.º Estarão isentos do pagamento pela utilização do Estacionamento Rotativo 

Social:  
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I - as motocicletas que utilizarem de vagas específicas para tais; 

II - os veículos oficiais; 

III - os veículos particulares a serviço público, federal, estadual ou municipal, desde que 

devidamente identificados;  

IV - os veículos táxis quando estiverem na prestação do serviço; 

V - Carga e descarga; 

VI - idosos;  

VII – Pessoas com deficiência; 

 

Art. 4.º O valor da tarifa do Estacionamento Rotativo Social de Içara, a ser cobrado por 

meio de cartão, ticket, ficha, ou outro meio (eletrônico, mecânico ou digital), será de R$ 1,50 

para intervalos de uma hora, limitado à utilização há duas horas por vaga, o usuário terá 

tolerância de 15 minutos sem cobrança, por período (matutino e vespertino).  

§ 1.º O veículo que não possuir o cartão, ticket, ficha, ou outro meio (eletrônico, 

mecânico ou digital), ou que exceder o período de estacionamento previsto, que descumprir as 

regras de uso estabelecidas em conformidade com o caput do art. 4.º desta lei, será emitida uma 

notificação por intervalo de hora, para recolhimento da respectiva tarifa, que poderá ser paga 

diretamente com um monitor ou em local indicado na notificação no prazo de até 10 dias, e 

estará sujeito a aplicação de penalidades pela infração, em consonância com a Lei Federal 9.503 

de 23 de setembro de 1997.  

§ 2.° Em caso de não pagamento da tarifa de estacionamento após o prazo de que trata o 

parágrafo 1.º, as informações serão repassadas ao Núcleo de Transporte e Circulação (NTC) para 

análise e deliberação, estando o usuário sujeito às penalidades previstas em lei, conforme art. 

181, inciso XVII da Lei Federal 9.503 de 23 de setembro de 1997.  

§ 3.° Não será admitida cobrança fracionada. 

§ 4.º A permanência do condutor ou de outra pessoa no veículo, enquanto estacionado 

nas vagas de que trata esta Lei, não desobriga o recolhimento da tarifa para o estacionamento. 

§ 5.º Deverá ser obedecida a proporção de, no mínimo, 1 (um) monitor para cada 100 

(cem) vagas, munidos de credenciais e uniformes indicativos de sua função, que atuarão no 

controle e orientação do Estacionamento Rotativo Social, agindo, sempre que necessário, em 

conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito e/ou Polícia Militar de Santa Catarina.” 

§6.º Nas vagas de que trata a alínea “g” do art. 1º, o usuário terá tolerância de 60 

minutos sem cobrança, por período (matutino e vespertino), no trecho que compreende as Ruas 

Duque de Caxias e Anita Garibaldi”. 

 

Art. 5.º Fica facultado ao Poder Executivo por meio de decreto para a atualização 

monetária do valor citado no Artigo 4.º da presente Lei, anualmente, no índice adotado para 

correção dos tributos municipais. Parágrafo único. Poderá ocorrer, por lei específica, a 

adequação dos valores, mediante necessidade comprovada e com a apresentação de planilha com 

demonstrativo de custos. 

 

Art. 6.º A receita arrecadada com a tarifa do Estacionamento Rotativo Social será 

utilizada nas despesas de pessoal, sinalização da área do Estacionamento Rotativo, material 

administrativo, sistemas tecnológicos, bem como na aquisição de itens e equipamentos 

necessários à melhoria do trânsito e da segurança do Município, em caso de superávit o valor 

será utilizado na decoração de ruas e espaços públicas em datas festivas.  
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Art. 7.º O Poder Executivo poderá celebrar convênios com a CDL - Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Içara, para as atividades de implantação e operacionalização deste serviço 

público, pelo valor arrecadado, sem ônus para o município.  

Parágrafo único. A entidade ou empresa conveniada se responsabilizará por todas as 

despesas decorrentes de alterações e adaptações determinadas pelo Poder Público Municipal, 

bem como deverá enviar, mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente ao vencido, ao Poder 

Executivo e a Câmara Municipal de Içara, balancetes mensais e anuais acerca dos valores 

arrecadados e das despesas realizadas com a execução e manutenção do Estacionamento 

Rotativo Social.” 

 

Art. 8.º Não caberá, ao Município de Içara, nenhuma responsabilidade por acidentes, 

danos, furtos ou quaisquer outros prejuízos que venham a causar ou sofrer os veículos, seus 

proprietários, usuários ou acompanhantes, enquanto permanecem nas áreas de estacionamento.  

Parágrafo único. O Estacionamento Rotativo Social não implica em guarda e vigilância 

do veículo estacionado, mas tão somente na autorização de permanência do veículo em local 

indicado durante o período de tempo determinado, visando a democratização do uso do espaço 

público e a mobilidade urbana.”  

 

Art. 9 º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 10. Fica expressamente revogada a Lei nº 3.305 de 27 de setembro de 2013. 

 

Publicada no Paço Municipal Ângelo Lodetti em Içara, 31 de maio de 2022. 

 

 

 

 

DALVANIA CARDOSO 

Prefeita Municipal 

 

Registrada a presente lei na Secretaria da Fazenda em 31 de maio de 2022. 

 

 

 

 

ELISÂNGELA ZANOLLI VIEIRA MANARIM 

Diretora de Gestão de Recursos 
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